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 01/2022إعالن عن طلب عروض مفتوح رقم 

 -بطنجة–خدمات الحراسة والمراقبة لمرافق مدرسة الملك فهد العليا للترجمة ب الخاص

 )جلسة علنية(

، ساان ف في عةع  االم عةعة  صااحة ة العةشاا و لالي اا على السااةع   2022 يولنوز 04 نثين يوم االفي 

ف ح األظ ف  الع علق  بطلب الع لض العف وح لع لض ، بطيج  مدرسااااااا  العلل فيد العلنة لل  مع  بعق 

 . خدمة  الح اس  لالع اعح  لع افق مدرس  العلل فيد العلنة لل  مع الع علق ب 1/2022رعف أنثعةن 

ص.ب  -  يق الشااا   )مك ب م ااالح  االع  اااةد بةلعدرسااا  م  يعك  ساااحب مل   لب الع لض ل

أل ، www.marchespublics.gov.maم  موعع ال ااااافقة  الععومن   كعة يعك  تحعنله .(بطيج  410

 . /www.esrft.uae.ma للعدرس  م  العوعع االلك  لني

  فيد العلنة لل  مع .صة ب العش لع هو: مدي  مدرس  العلل 

  :(.اال  درهف س  ) درهم 6000الضعةن العؤعت محدد في محلغ 

   مئ  لنثالنث  لتساااااعون الفة لتساااااع مئ  لعشااااا لن ) ةدرهع193920.48هو محلغ: ال كلف  تقدي

 سي نعة( مع ا  سةب الض يح  على القنع  العضةف . لنثعةنن  لاربعون درهعة

 ليعك  للع يةفسن :

، مقةبل لصاااال، بعك ب م اااالح  االع  ااااةد بعدرساااا  العلل فيد العلنة لل  مع  إمة إيداع أظ ف يف -

 بطيج  في العيوان أعاله،

لإمة إرسااةلية ع    يق الح يد العضااعون بةفةدو بةالساا الم إلى العك ب الععكور أعاله في العيوان  -

 بطيج . 410ص.ب  -ال ةلي:  ي اليزاه ،   يق الش   

  .www.marchespublics.gov.maموعع ال فقة  الععومن    بواب عح لإمة إرسةلية  -

 لإمة تسلنعية محةش و ل ئنس لجي   لب الع لض عيد بداي  الجلس  لعحل ف ح األظ ف . -

 شةرو.االس م  نظةم  10في العةدو إن الونثةئق العثح   الوامب اإلدالء بية هي تلل العق رو 
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